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Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος για 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες εκτελωνισμού από την πλευρά της ΕΕ. 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη χώρα και θα 
εισαχθούν τελωνειακές διατυπώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση 
περί κοινής διαμετακόμισης ως συμβαλλόμενο μέρος και πρέπει, κατ 'αρχήν, να είναι έτοιμο 
μέχρι τότε να χρησιμοποιήσει το NCTS. Επί του παρόντος, η καλύτερη πηγή πληροφοριών 
είναι η καθοδήγηση της Σύμβασης περί κοινής διαμετακόμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το σύστημα TIR θα καταστεί επίσης χρήσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στην Ενότητα V. 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε μεταβατικές απλουστευμένες διαδικασίες για τα 
εμπορεύματα που εισάγονται στη χώρα από την ΕΕ χρησιμοποιώντας roll on-roll off 
τοποθεσίες. Για να εγγραφείτε, απαιτείται η αναστολή του λογαριασμού. Έτσι θα δοθεί 
χρόνος στις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στις μεταβατικές απλουστευμένες 
διαδικασίες, να κατανοήσουν τις συνέπειες που θα έχει η τιμολογιακή πολιτική του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να αποκτήσουν την απαραίτητη 
εγγύηση που έχει συσταθεί με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μόλις καταχωριστούν, οι 
μεταβατικές απλουστευμένες διαδικασίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου ή στις επιχειρήσεις της ΕΕ, μονάδες ή διαμεσολαβητές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι 
οποίοι πρέπει να συμπληρώσουν τις δηλώσεις εισαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου για 
πρόσβαση σε απλουστευμένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής τους στα 
εμπορικά μητρώα τους προϊόντα) αντί πλήρους δήλωσης για τα περισσότερα εμπορεύματα. 
Αυτή η απλούστευση αποσκοπεί στην στήριξη των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν πείρα 
στη διενέργεια τελωνειακών διασαφήσεων και οι οποίοι ενδέχεται να αδυνατούν να έχουν 
πρόσβαση σε τελωνειακό πράκτορα ενώπιον του Brexit. 
 

Οι δηλώσεις που γίνονται με τη χρήση μεταβατικών απλουστευμένων διαδικασιών θα πρέπει 
να συνοδεύονται από συμπληρωματική δήλωση εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου. Οι 
τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα αξιολογούν το πως θα λειτουργούν οι 
μεταβατικές απλουστευμένες διαδικασίες 3 εως 6 μήνες μετά την εισαγωγή τους, αλλά 
αναμένεται ότι θα παραμείνουν ως έχουν για τουλάχιστον ένα χρόνο. 
 

Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στις μεταβατικές απλουστευμένες διαδικασίες, θα πρέπει να 
καταρτίζουν λογαριασμό αναστολής των δασμών για να καταβάλλουν κάθε μήνα δασμούς. 
Συνήθως ένας λογαριασμός αναβολής δασμού πρέπει να υποστηρίζεται από μια οικονομική 
εγγύηση.Σε περίπτωση που δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία για την αποχώρηση του, 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραιτούνταν από τις απαιτήσεις εγγύησης για τους λογαριασμούς 
αναστολής των δασμών. 

 

Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες αποκλειστικά στην ΕΕ δεν θα μπορούν να 
εγγραφούν στις μεταβατικές απλουστευμένες διαδικασίες. Μια επιχείρηση της ΕΕ που 
ενεργεί ως εισαγωγέας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος δεν διαθέτει εγκατάσταση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, θα χρειαστεί να κάνει πλήρεις τελωνειακές διασαφήσεις. 
 
Εάν τα εμπορεύματα φθάνουν μέσω τοποθεσίας Roll on-Roll Off (RoRo), αυτή η δήλωση θα 
πρέπει να υποβληθεί εκ των προτέρων. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που ενεργούν ως εισαγωγείς 
του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες 
τελωνειακού διαμεσολαβητή για να βοηθήσουν στη διατύπωση των τελωνειακών 
διασαφήσεων. 


